
Mingla i Wonder!
I Wonder kan du lätt mingla runt bland konferensens deltagare för att träffa gamla bekantskaper och 
knyta nya kontakter. Följ bara våra anvisningar så märker du hur enkelt det är att mingla i Wonder. 

Mingla i Wonder: en steg för steg guide

Några tips innan du börjar mingla

Wonder fungerar endast med Google Chrome eller Microsoft Edge. Vi rekommenderar även att du 
använder tjänsten via din dator eftersom Wonder inte stödjer smartphones eller tablets fullt ut. 

Medbib2021. Lund 6–7 maj.

KONTAKTA OSS

Ställ frågor till oss arrangörer under 
minglet via chatten! 

Kom igång med Wonder: skapa en avatar och anslut till mingelrummet

1. Koppla först in ett headset till din dator eller använd den inbyggda ljud- och  
videofunktionen.

2. Klicka på länken till Wonder som du fått i välkomstbrevet från oss. 
3. Skriv ditt namn samt tillhörighet och låt sedan datorns kamera ta en profilbild på 

dig. Denna bild blir din avatar (profil) inne i Wonder. Du kan även välja att ladda 
upp en egen profilbild (jpg eller png) från din dator. 

4. Klicka vidare för att komma in i Wonder och Medbib2021:s mingelrum. 
Vips så är du inne i minglet och kan börja prata med folk! 

Förlytta dig i mingelrummet och prata med andra konferensdeltagare

• I Wonder minglar du med cirkelavatar (profil) och förflyttar dig med muspekaren. 
• It takes two to tango. Du kan enkelt starta en konversation med någon annan i 

mingelrummet: Dra din avatar till en annan ensam avatar så skapas en mingelcirkel, 
där ni kan prata med varandra och dit även en annan deltagare kan dra sin avatar. 

• Du kan även ansluta till en redan skapad mingelcirkel: Håll ned muspekaren i den 
cirkel du vill gå till och din avatar flyttar sig dit. Vill du sedan mingla vidare håller du 
åter ned muspekaren dit du vill och din avatar förflyttar sig till annan cirkel. 

• Snabbkontakt via chatten: Du kan chatta med alla i cirkel du är i (Circle) eller med 
en enskild minglare (Private). Chatt-knappen finns i högermenyn i Wonder-fönstret.

• Dela skärm med andra i mingelcirkeln: Klicka på “Dela skärm”-knappen nederst 
i Wonder-fönstret. Är du Mac-användare behöver du gå till Systeminställningar – 
Säkerhet och integritet – Skärminspelning för att tillåta Chrome/Edge.

• Zooma ut rummet för att få en överblick över utställarnas ytor och se hur andra rör 
sig i rummet. Zooma in igen för att se avatarer eller konversationscirklar nära dig. 

Möt våra utställare!

Varje utställare har en namngiven yta i mingelrummet. Dra din avatar till dit och ställ en fråga! 
Skapa en ny mingelcirkel med utställaren eller anslut dig  till en redan skapad cirkel.  


